


  

          

Предлагаме на своите клиенти перфектна изработка, доставка и монтаж на 
електрозаварени оградни мрежи, предназначени за индустриални парцели, 
пътища, магистрали, дворове, селскостопански ферми, спортни комплекси, 
масиви с насаждения, паркове и др. Предлагаме оптимални цени и условия за 
доставка до всяка избрана от Вас точка, предвид отлично развитите ни 
транспортни и логистични бази, и структури в България, и цяла Европа. Създали 
сме  собствено звено, занимаващо се с регулярен транспорт на цели и групажни 
пратки в страната, и по дестинации от България до всяка точка в Европа и обратно. 

Фирма „Стад“ е един от водещите  производители на висококачествени оградни 
системи на българският пазар . Стараейки се да осигурим максимално удобство за 
своите клиенти предлагаме всички нужни аксесоари за бърз и лесен  монтаж. 
Производствените бази на фирмата са оборудвани с  ново поколение 
високопроизводителни  машини, което ни позволява да произвеждаме мрежи и 
пана с различни карета (отвори), дебелина на телта, височина и дължина. 
Разполагаме с  камери за прахово боядисване на швейцарската фирма GEMA. 
Имаме над 12000 кв.м. производствена база в гр. Дупница и 18000 кв.м. складови 
площи в гр. Дупница и гр. София. 

Приоритет за нас е да предлагаме както на българския пазар така и в Западна 
Европа висококачествени продукти, отговарящи на европейските стандарти при 

конкурентни и гъвкави условия. 



Оградните пана се изработват от горещо-поцинкована тел посредством точкова 
електрозаварка.  Използваме стоманена тел на водещи производители, което е 
гаранция за здравина и качество. Произвежданите от нас пана могат да бъдат с 
поцинковано покритие или прахово-полиестерно покритие (ПВЦ). 

Дебелина на телта: от Ф 3,0мм. до Ф 8,00мм. – вертикални/хоризонтални телове. 
Размер на отворите: 50/50мм., 50/100мм., 50/150мм., 50/200мм., 100/200мм., 
Широчина:  до 3100 мм. 
Височина: до 6000 мм.  
Допълнително имат от 2 до 4 броя надлъжни V-образни огъвки за увеличаване на 
коравината и подобряване на естетическия вид на оградата. 

„Стад“ е водещ производител на оградни пана, стълбове, и необходимите  
аксесоари за техния монтаж. Оградните пана са най-предпочитаните системи за 
ограждане, с елегантна визия и изключителна стабилност. Подходящи за 
ограждане на частни дворове и стопанства, спортни площадки, паркинги, 
производствени цехове, складови бази, вилни селища, жилищни комплекси и 
много други. 



 
Тези пана се произвеждат от предварително горещо поцинковани  
профили и телове. 

  

   

Toзи модел се предлага с поцинковано и прахово покритие, разликата от 
предходния вид е,  в V-образната огъвка  е подсилена с допълнителни 2 броя 
пръчки по хоризонталата 

Tези пана се произвеждат от предварително горещо поцинковани телове и 
след това се полага прахово-полиестерно покритие. 



За да предложим цялостно решение на оградната система , предлагаме изработка 
на портални врати по проект на клиента.  

Tези пана се предлагат с поцинковано и прахово полиестерно  
покритие, изпълнението е без огъвки и отворите на решетката са с еднакъв  
размер по цялото пано. 



Оградната система включва още тапи и монтажни скоби . 
Скобите служат за захващане на паната към стълбовете. Те  могат да бъдат 
метални или пластмасови изработени от устойчива на UV лъчи пластмаса. 

Тапите служат за затваряне на оградните стълбове в горната част. Те предпазват 
вътрешността на стълба от външни влияния и придават завършен естетичен вид на 
цялата ограда.  

Предлагаме оградни стълбове с различна височина, дебелина и размер на 
профила. Произвеждат се от кух стоманен профил със стандартна дебелина на 
стената 1,4 мм  и размер 50х50мм. Стълбовете се предлагат  с анкерираща планка 
с четири отвора ф 10 за захващане към бетоновия фундамент или без планка за 
вкопаване. Както паната стълбовете биват с поцинковано или прахово 
полиестерно покритие. Предлагаме и вариант ф 48 с дебелина 1,4 мм.  



Фирма „Стад“ е производител на електрозаварена мрежа, също така предлагаме 
всички нужни аксесоари за монтажа й. Предимствата на този вид мрежа са 
съотношението качество-достъпна цена, както и лесния монтаж. Намира 
приложение в селското стопанството, строителството, за ограждане на частни 
имоти, изграждане на клетки за големи птици или дребни животни, паркинги, 
производствени цехове, складови бази, вилни селища, жилищни комплекси и 
много други. 

Оградните мрежи са изработени чрез електро-заваряване на поцинкована тел, 
което гарантира устойчивост на ръжда и атмосферни влияния. Произвеждаме 
електрозаварени мрежи с поцинковано и ПВЦ покритие. 

Дебелина на телта: от Ф1,2мм. до  Ф3,50мм. – вертикални/хоризонтални телове. 
Размер на отворите: от 25 x 12,50 мм. до 200 x 200 мм. 
Височина:  до 3100 мм. 
Предлагат се на рула до 50м. 





Плетените оградни мрежи са изработени чрез преплитане на поцинкована 
стоманена тел, отворите които се получават са квадратни. Предлагат се с 
поцинковано и ПВЦ покритие. 

Предимства на този тип мрежи са изключителната здравина и постигане на 
оптимален бюджет чрез избор от голяма гама от комбинации между дебелината 
на тела и размера на карето. Подходящи за употреба в селското стопанство 
(овощни градини и лозя), строителството, животновъдството, промишлеността. 

Дебелина на телта: от Ф 1,8мм. до Ф 4,00мм. 
Размер на отворите: от 20x 20 мм.  до 100 x 100 мм. 
Височина:  до 4000 мм. 
Предлагат се на ролки по 10м. 



Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. 
Доставят се в плосък вид на отделни пана, като отделните пана се свързват едно 
с друго посреством пружини, които се навиват. Запълват се на място с речен или 
кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. 

Системата от електро-заварени габиони намира все по-широко приложение в 
изграждането на огради, защитни стени, архитектурни цели в градска зона, 
укрепване на склонове и свлачища, укрепване на брегове, укрепване на диги и 
защита от наводнения, укрепване на реки и канали, употреба в пътното 
строителство. 

Дебелина на телта: от Ф 4,0мм. до Ф 6,00мм. – вертикални/хоризонтални телове. 
Размер на отворите: до 50 x 50 мм. до 200 x 200 мм. 
Дължина: до 2500 мм. 
Широчина:  до 2500 мм. 
Височина: до 2500 мм. 


